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Om de kwaliteit van de “patiëntenzorg” te verbeteren middels een 
efficiëntere inzet van digitale oplossingen, is het van belang dat 
gegevens beschikbaar zijn en op een veilige manier uitgewisseld 
kunnen worden binnen zorginstellingen. Om data tussen 
verschillende systemen te laten ‘stromen’, moeten deze niet 
alleen compatibel zijn, maar dient er tevens een infrastructuur 
aanwezig te zijn. Aangezien dit laatste steeds belangrijker 
wordt met de voortschrijdende digitale volwassenheid van het 
zorginformatiesysteem, ontwikkelt de industrie nieuwe concepten 
om uitwisseling van data te optimaliseren via alternatieve 
infrastructuurconcepten.

Leveranciersevaluatie:  
Wie is het best gepositioneerd in de markt?

Marktonderzoeksbureau Chilmark Research heeft het ‘2021 
Integration Infrastructure Market Trends Report’ geschreven. 
Aan de hand van dit rapport kunnen organisaties in de zorgsector 
belangrijke ontwikkelingen en hun relevantie voor hun eigen 
digitaliseringsstrategie classificeren. Chilmark definieert integratie-
infrastructuur als software of services die informatie-uitwisseling 
en integratie tussen applicaties en organisaties mogelijk maken. 
Het doel is om zorginstellingen effectiever toegang te geven tot 
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data, zodat zij efficiëntere en effectievere behandeltrajecten kunnen 
ontwerpen. Daarnaast kunnen ze hierdoor meer kostenefficiënte 
en kwalitatief hoogwaardige zorg bieden en de productiviteit 
van ontwikkelaars en het gebruiksgemak bij het uitwisselen van 
gegevens verhogen. 

Het Chilmark-onderzoek geeft inzicht in bedrijven actief in de 
zorgsector die expertise en producten aanbieden. InterSystems 
is onderzocht, samen met dertien andere bedrijven, waarbij 
InterSystems hoge cijfers gekregen heeft voor haar bijdrage in 
dit marktsegment. De onderzochte bedrijven laten verschillen 
zien, zowel in hun expertise in de zorg als in de ondersteuning 
die ze bieden aan ontwikkelaars. Ze vallen in een van de volgende 
categorieën: 

• Fabrikanten van elektronische medische dossiers: 
Allscripts, Cerner, Epic, NextGen

• Hyperscaler: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud 
Platform (GCP), Microsoft

• Aanbieders van uitwisseling van gezondheidsinformatie: 
CareEvolution, InterSystems, Lyniate, NextGen (Mirth), 
Orion Health, Philips, Redox.

De door de onderzochte bedrijven aangeboden oplossingen 
werden beoordeeld in de categorieën ‘Productkenmerken’ en 
‘Marktsegmenten’, waarbij elke categorie bestond uit een groep 
kenmerken die Chilmark relevant acht voor de opkomende 
markt van integratie-infrastructuur. Vervolgens zijn alle 
individuele beoordelingen samengevat in een totaalcijfer, waarbij 
de onderstaande productkenmerken en marktsegmenten zijn 
beoordeeld.

Producteigenschappen 

Hieronder vallen in totaal vier technische categorieën en hun 
respectievelijke subcategorieën:
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Marktsegmenten 

Er is gekeken naar de volgende 12 marktsegmenten:

1. Ziekenhuis
2. Ziekenhuisvereniging of keten
3. Onafhankelijke gemeente
4. Gemeentelijke instellingen
5. Gezondheidsnetwerken
6. Klinisch onderzoek
7. Overheidsorganisaties
8. Ziektekostenverzekering en andere betalers
9. Volksgezondheidsorganisaties
10. E-zorgaanbieder
11. Levenswetenschappen
12. Levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Topscores voor InterSystems

Chilmarks evaluatie van InterSystems IRIS for Health, HealthShare 
Unified Care Record, HealthShare Health Connect, HealthShare 
Managed Connections resulteerde in topscores in beide categorieën:

• Algemene beoordeling in de categorie 
‘Productkenmerken’: A

• Algemene beoordeling in de categorie  
‘Marketsegmenten’: A

Chilmark benadrukt het feit dat InterSystems fabrikantonafhankelijk 
en ontwikkelaar-gericht is, een breed scala aan integratievaardigheden 
heeft en met name een sterke positie heeft op de markt voor 
gezondheidsnetwerken.

De uitgebreide expertise van InterSystems in de gezondheidszorg en 
haar sterke en consistente inzet voor de ontwikkelaarsgemeenschap 
werden positief weerspiegeld in de beoordeling. Geen van de andere 
deelnemers kreeg een A-rating in beide categorieën.

Evaluatie van de onderzochte aanbieders in de markt 
voor integratie-infrastructuur

Onderzoeker-auteur Brian Murphy, Director of Research, legt zijn 
beoordeling als volgt uit: “InterSystems heeft een lange geschiedenis 
in de gezondheidszorg en heeft altijd een sterke focus gehad op 
het ondersteunen van ontwikkelaars en integrators. Het bedrijf 
onderscheidt zich niet alleen door haar dienstverlening op het gebied 
van genetwerkte zorginstellingen (Health Information Exchanges) 
in de VS, maar heeft ook buiten de VS een reputatie opgebouwd als 
grote aanbieder van elektronische medische dossiers. InterSystems 
ondersteunde HL7 FHIR in een vroeg stadium en nam actief deel aan 
de ontwikkeling ervan. Het bedrijf is een provider-onafhankelijke 
optie voor zorgverleners en betalers.”



“We worden regelmatig erkend door toonaangevende 
analistenbureaus voor het oplossen van uitdagende problemen en 
het realiseren van voordelen voor onze klanten. Recensies zoals deze 
van Chilmark Research maken ons trots. Daarnaast is onze grootste 
beloning natuurlijk het succes en de tevredenheid van onze klanten. 
Een mooi voorbeeld in Nederland is het StackR initiatief, waarbij we 
samen met Itzos en RZCC een regionaal zorgnetwerk ontwikkelen 
voor veilige en efficiënte uitwisseling van patiëntengegevens tussen 
zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en de burger.”, zegt 
Robert Eggermont, Country Sales Manager bij InterSystems

Deze mening wordt ook weerspiegeld in de volgende 
klantenreferenties: 

• Het Landelijk Schakelpunt (LSP), snel en veilige 
uitwisseling van patiëntgegevens tussen de Nederlandse 
zorgaanbieders. Klik hier voor meer info.

• eHealth Exchange, het grootste 
gezondheidsinformatienetwerk in de Verenigde Staten, 
actief in alle 50 staten. Klik hier voor meer info.

• Healthix, een in New York City gevestigd 
gezondheidsinformatienetwerk dat gezondheidsgegevens 
van meer dan 16 miljoen mensen verzamelt en bijhoudt in 
elektronische medische dossiers en deze deelt met meer 
dan 600 gezondheidsorganisaties. Klik hier voor meer info

• Manifest MedEx, het grootste non-profitnetwerk 
voor gezondheidsinformatie in Californië, brengt een 
verscheidenheid aan gegevenstypen uit verschillende 
bronnen samen en stelt deze in één overzicht beschikbaar 
aan zorgverleners. Klik hier voor meer info.

Bron: Chilmark Research, 2021 Integration Infrastructure Market Trends Report
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• US. dept. of Veterans Affairs (VA), het Amerikaanse 
departement van oorlogsveteranen. Het zorgt voor meer 
dan 9 miljoen veteranen die worden behandeld in 172 
ziekenhuizen en meer dan 1.074 poliklinieken. Klik hier 
voor meer info

Wie zit er achter de beoordeling?  
Een kort portret van Chilmark Research

Het particuliere Chilmark Research werd opgericht in 2007 en is een 
marktonderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in de markt 
voor IT-oplossingen voor de gezondheidszorg. Het zet zich in voor 
objectief, kwalitatief hoogstaand onderzoek naar technologieën die 
het grootste potentieel hebben om de gezondheidszorg te verbeteren. 
Chilmark richt zich op de onderwerpen analyse, zorgbeheer, 
patiëntbetrokkenheid, interoperabiliteit, volksgezondheidsbeheer en de 
convergentie van zorgverleners en betalers.  

Het hele rapport is hier te lezen. 
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